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Emenda 40
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Id-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta’ Lulju 2008 dwar qafas komuni għall-
kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti tipprovdi 
prinċipji komuni u dispożizzjonijiet ta’ 
referenza għall-iskopijiet ta’ leġiżlazzjoni 
bbażati fuq il-prinċipji tal-Approċċ il-Ġdid. 
Sabiex tkun żgurata l-konsistenza ma’ 
leġiżlazzjoni settorjali oħra dwar il-
prodotti, jixraq li ċerti dispożizzjonijiet ta’ 
din id-Direttiva jiġu armonizzati ma’ dik 
id-Deċiżjoni, sakemm l-ispeċifitajiet 
settorjali ma jirrikjedux soluzzjoni 
differenti. Għalhekk, ċerti definizzjonijiet, 
l-obbligi ġenerali tal-operaturi ekonomiċi, 
il-preżunzjoni tal-konformità, l-oġġezzjoni 
formali kontra standards armonizzati, ir-
regoli għall-marki CE, ir-rekwiżiti għall-
entitajiet li jivvalutaw il-konformità u l-
proċeduri ta’ notifika kif ukoll 
dispożizzjonijiet dwar proċeduri marbuta 
ma’ prodotti ta’ riskju għandhom jiġu 
armonizzati ma’ dik id-Deċiżjoni.

(6) Id-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta’ Lulju 2008 dwar qafas komuni għall-
kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti tipprovdi 
prinċipji komuni u dispożizzjonijiet ta’ 
referenza għall-iskopijiet ta’ leġiżlazzjoni 
bbażati fuq il-prinċipji tal-Approċċ il-Ġdid. 
Sabiex tkun żgurata l-konsistenza ma’ 
leġiżlazzjoni settorjali oħra dwar il-
prodotti, jixraq li ċerti dispożizzjonijiet ta’ 
din id-Direttiva jiġu armonizzati ma’ dik 
id-Deċiżjoni, sakemm l-ispeċifitajiet 
settorjali ma jirrikjedux soluzzjoni 
differenti. Għalhekk, ċerti definizzjonijiet, 
l-obbligi ġenerali tal-operaturi ekonomiċi, 
il-preżunzjoni tal-konformità, ir-regoli 
għall-marki CE, ir-rekwiżiti għall-entitajiet 
li jivvalutaw il-konformità u l-proċeduri ta’ 
notifika kif ukoll dispożizzjonijiet dwar 
proċeduri marbuta ma’ prodotti ta’ riskju 
għandhom jiġu armonizzati ma’ dik id-
Deċiżjoni. Ir-Regolament (UE) Nru [../..] 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
ta'...[dwar l-Istandardizzazzjoni 
Ewropea1* jipprevedi proċedura għal 
oġġezzjonijiet għall-istandards 
armonizzati, fejn dawk l-istandards ma 
jissodisfawx kompletament ir-rekwiżiti ta' 
din id-Direttiva.
_____________
1 ĠU L, ...
* ĠU: jekk jogħġbok niżżel in-numru, id-
data u r-referenza tal-ĠU ta’ dan ir-
Regolament. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex tinqara flimkien mal-emendi ppreżentati minn Malcolm Harbour li bihom jitħassru l-
Artikolu 15 u l-Artikolu 33.

Emenda 41
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta għal direttiva
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Għall-magni adatti għall-użu fil-
baħar, fejn il-magna ta' oriġini diġà 
jkollha l-approvazzjoni tat-tip skont id-
Direttiva 97/68/KE1 jew id-Direttiva 
2005/55/KE2, il-manifatturi għandhom 
ikunu jistgħu joqogħdu fuq il-prova ta' 
konformità maħruġa mill-manifattur 
oriġinali tal-magna meta dawn l-
adattamenti ma jkunux bidlu il-
karatteristiċi tal-emissjoni tal-egżost. 
B'konsegwenza, id-definizzjoni tal-
manifattur stipulata f'din id-Direttiva 
għandha tkun adattata biex tikkjarifika 
dak li huwa kopert fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta' attività ta' 
"manifattura".
______________
1Id-Direttiva 97/68/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Diċembru 1997 dwar l-approssimazzjoni 
tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar il-
miżuri li għandhom jittieħdu kontra l-
emissjoni ta' sostanzi li jniġġsu f'għamla 
ta' gass jew f'għamla ta' partikuli minn 
magni ta' kombustjoni interna li 
għandhom jiġu installati f'makkinarju 
mobbli mhux tat-triq, (ĠU L 59, tas-
27.2.1998, p. 1).
2Id-Direttiva 2005/55/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ 
Settembru 2005 dwar l-approssimazzjoni
tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mal-



AM\898084MT.doc 5/21 PE486.112v02-00

MT

miżuri li għandhom jittieħdu kontra l-
emissjoni ta’ inkwinanti gassużi u 
partikulati minn magni li jaħdmu 
b’compression ignition għall-użu 
f’vetturi, u l-emissjoni ta’ inkwinanti 
gassużi minn magni b’positive ignition li 
jaħdmu bil-gass naturali jew bil-gass 
likwidu tal-petroljum għall-użu f’vetturi 
(ĠU L 275, 20.10.2005, p.1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tinqara flimkien mal-emenda ppreżentata minn Malcolm Harbour għall-Artikolu 3, 
paragrafu 1, punt 13. Il-manifatturi li jadattaw magni għall-użu fil-baħar, magħrufa 
kollokjalment bħala 'marinisers' preċedentement ħabbtu wiċċhom ma' inċertezza legali dwar 
iċ-ċertifikazzjoni tal-magni.  L-adattament tad-definizzjoni ta' manifattur f'din id-Direttiva 
jiżgura li l-ambigwità attwali li jħabbtu wiċċhom magħha l-marinisers li ma jalterawx il-
karatteristiċi ta' emissjoni tal-magna, issa jistgħu joqogħdu fuq l-użu tal-prova ta' konformità 
oriġinali tal-produttur tal-magna.

Emenda 42
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Għandhom jintużaw iċ-ċikli tat-test 
għall-magni f'applikazzjonijiet tal-baħar 
deskritti fl-istandard ISO rilevanti, skont il-
fjuwil u l-kategorija ta' qawwa tagħhom.

(22) Għandhom jintużaw iċ-ċikli tat-test 
għall-magni f'applikazzjonijiet tal-baħar 
deskritti fl-istandard ISO rilevanti, skont il-
fjuwil u l-kategorija ta' qawwa tagħhom.
Iċ-ċikli tat-test għandhom jiġu żviluppati 
għall-magni kollha ta' kombustjoni li 
jkunu parti mis-sistema ta' propulsjoni, 
inklużi l-impjanti ibridi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din timmodifika t-test tal-PR 4 (abbozz ta' rapport) u wkoll tkopri l-PR 3, li r-rapporteur 
għandu l-ħsieb, b'konsegwenza, li jirtira, u meta tinqara flimkien mal-PR 10, li tiċċara kif 
xieraq li l-magni ta' ċċarġarjar użati fl-impjanti ibridi b'serje tabilħaqq huma koperti mill-
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kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva.

Emenda 43
Toine Manders

Proposition de directive
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Huwa kruċjali li kemm il-manifatturi 
kif ukoll l-utenti jkunu jafu b’mod ċar li 
bit-twaħħil tal-marka CE mal-prodott, il-
manifattur ikun qed jiddikjara li l-prodott 
huwa konformi mar-rekwiżiti kollha 
applikabbli u jieħu r-responsabbiltà kollha 
tal-prodott.

(28) Huwa kruċjali li kemm il-manifatturi 
kif ukoll l-utenti jkunu jafu b’mod ċar li 
bit-twaħħil tal-marka CE mal-prodott, il-
manifattur ikun qed jiddikjara li l-prodott 
huwa konformi mar-rekwiżiti kollha 
applikabbli u jieħu r-responsabbiltà kollha 
tal-prodott, u li jridu jitwettqu kontrolli 
sistematiċi ta' konformità fuq l-użu tal-
marka CE.

Or. nl

Emenda 44
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Proposta għal direttiva
Premessa 31a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) Sabiex tingħata informazzjoni ċara 
dwar l-ambjent operazzjonali aċċettabbli 
tal-inġenji tal-ilma, it-titli tal-kategoriji 
tad-disinn tad-dgħajjes, li setgħu kienu 
qed jiżgwidaw lill-utenti, issa għandhom 
ikunu bbażati fuq il-kundizzjonijiet 
ambjentali essenzjali għan-navigazzjoni, 
jiġifieri l-forza tar-riħ u l-għoli tal-mewġ, 
minflok tiġi indikata ż-żona u t-tip ta' 
navigazzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Premessa dwar il-kategoriji tad-disinn tad-dgħajjes li tiċċara l-kwistjoni.

Emenda 45
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Proposta għal direttiva
Premessa 31b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31b) Il-kundizzjonijiet ambjentali 
msemmija fil-kategorija tad-disinn A 
jistgħu jkunu preżenti waqt vjaġġi estiżi, 
pereżempju fl-oċeani, jew qrib ix-xatt 
meta ma jkunx hemm ilqugħ mir-riħ u l-
mewġ għal diversi mijiet ta' mili nawtiċi. 
Il-kundizzjonijiet imsemmija fil-kategorija 
ta' disinn B jistgħu jkunu preżenti waqt 
vjaġġi fil-baħar miftuħ ta' tul suffiċjenti 
jew ma' xtut fejn l-ilqugħ jaf mhux dejjem 
ikun immedjatament disponibbli. Tali 
kundizzjonijiet jafu wkoll ikunu preżenti 
f'ibħra interni ta' daqs suffiċjenti biex jiġi 
ġġenerat l-għoli tal-mewġ. Il-
kundizzjonijiet imsemmija fil-kategorija 
ta' disinn C jafu wkoll ikunu preżenti 
f'ibħra interni esposti, f'estwarji, u 
f'ilmijiet ta' max-xtut b'kundizzjonijiet ta' 
temp moderati. Il-kundizzjonijiet 
imsemmija fil-kategorija ta' disinn D jafu 
jkunu preżenti f'ilmijiet interni kennija, u 
f'ilmijiet max-xtut b'temp sabiħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija spjegazzjoni ddettaljata dwar il-kategoriji aġġustati (proposti ġodda) tad-
disinn tad-dgħajjes fil-PR.

Emenda 46
Malcolm Harbour, Toine Manders
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Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Sabiex jitqies il-progress tal-għarfien 
tekniku u evidenza xjentifika ġdida, is-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar it-Tħaddim tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi delegata lill-
Kummissjoni biex temenda t-Taqsima 2 
tal-Parti B u t-Taqsima 1 tal-Parti C tal-
Anness I, ħlief fil-każ ta' modifiki diretti 
jew indiretti fil-valuri għall-emissjoni tal-
ħsejjes u fil-valuri tal-proporzjon Froude u 
P/D, u l-Annessi V, VII u IX. Huwa ta’ 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol preparatorju tagħha, inkluż fil-livell 
tal-esperti.

(39) Sabiex jitqies il-progress tal-għarfien 
tekniku u evidenza xjentifika ġdida, is-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi delegata lill-
Kummissjoni biex temenda t-Taqsima 2 
tal-Parti B tal-Anness I, partikolarment 
biex jiġu inklużi ċikli ta' test għall-magni 
ibridi u biex jiġu introdotti fjuwils 
esperimentali mħallta ma' bijofjuwils fit-
tabella ta' fjuwils esperimentali ladarba 
dawn il-fjuwils esperimentali jkunu 
aċċettati f'livell internazzjonali, u t-
Taqsima 1 tal-Parti C tal-Anness I, ħlief 
fil-każ ta' modifiki diretti jew indiretti fil-
valuri għall-emissjoni tal-ħsejjes u fil-
valuri tal-proporzjon Froude u P/D, u l-
Annessi V, VII u IX. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol 
preparatorju tagħha, inkluż fil-livell tal-
esperti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija aġġustament tekniku għall-PR 6, li se jiġi rtirat. Din l-emenda għadha 
tirrifletti l-bidliet neċessarji li jirriżultaw minn taħlitiet ġodda tal-bijofjuwil u l-introduzzjoni 
ta' sistemi ibridi.

Emenda 47
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "inġenji għar-rikreazzjoni" tfisser 
kwalunkwe dgħajsa ta' kwalunkwe tip 

2. "inġenji għar-rikreazzjoni" tfisser 
kwalunkwe bastiment ta' kwalunkwe tip 



AM\898084MT.doc 9/21 PE486.112v02-00

MT

maħsuba għal finijiet ta' sports u 
divertiment, li l-buq tagħha jkun twil bejn 
2,5 m u 24 m, imkejjel skont l-istandard 
armonizzat, irrispettivament mill-mezzi ta' 
propulsjoni;

maħsuba għal finijiet ta' sports u 
divertiment, li l-buq tagħha jkun twil bejn 
2,5 m u 24 m, imkejjel skont l-istandard 
armonizzat, irrispettivament mill-mezzi ta' 
propulsjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda taġġusta l-PR 8 u tallinja d-definizzjoni ta' inġenji għar-rikreazzjoni mal-
istandard internazzjonali "bastiment". Hija tallinja wkoll id-definizzjoni ta' "inġenji għar-
rikreazzjoni" f'dan ir-rigward mar-referenza għal "bastiment" fil-PR 9 li jiddefinxxi l-inġenji 
tal-baħar personali. M'hemm l-ebda definizzjoni ta' "dgħajsa" f'din il-proposta għal Direttiva. 
B'konsegwenza, il-PR 8 se jiġi rtirat.

Emenda 48
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. "manifattur" tfisser kull persuna fiżika 
jew ġuridika li timmanifattura prodott, jew 
li għandha tali prodott iddisinjat jew 
immanifatturat, u li tikkumerċjalizza dak 
il-prodott taħt isimha jew il-marka 
kummerċjali tagħha;

13. "manifattur" tfisser kull persuna fiżika 
jew ġuridika li timmanifattura prodott, jew 
li għandha tali prodott iddisinjat jew 
immanifatturat, u li tikkumerċjalizza dak 
il-prodott taħt isimha jew il-marka 
kummerċjali tagħha; din għandha tinkludi 
kull persuna fiżika jew ġuridika li tadatta 
magni għall-użu fil-baħar, fejn il-magna 
ta' oriġini diġà jkollha l-approvazzjoni tat-
tip skont id-Direttiva 97/68/KE jew id-
Direttiva 2005/55/KE mingħajr ma jkunu 
ġew alterati l-karatteristiċi tal-emissjoni
tal-egżost tal-magna;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tindirizza l-ambigwità attwali li jħabbtu wiċċhom magħha l-manifatturi li 
jadattaw magni għall-użu fil-baħar u ma jalterawx il-karatteristiċi ta' emissjoni tal-magna, 
biex b'hekk jiġi żgurat li dawn jistgħu biċ-ċar jużaw il-prova ta' konformità oriġinali tal-
produttur tal-magna.
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Emenda 49
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri ma għandhomx 
jimpedixxu t-tqegħid fis-suq jew it-tqegħid 
fis-servizz tal-ebda wieħed mill-prodotti li 
ġejjin:

4. L-Istati Membri ma għandhomx 
jimpedixxu t-tqegħid fis-suq jew it-tqegħid 
fis-servizz ta' magni ta' propulsjoni, 
kemm jekk installati fuq inġenji tal-ilma 
kemm jekk le, li jikkonformaw ma' din id-
Direttiva.

(a) il-magni ta' propulsjoni, kemm jekk 
installati fl-inġenji tal-ilma kemm jekk le, 
li jikkonformaw ma' din id-Direttiva;
(b) magni tat-tip approvat skont id-
Direttiva 97/68/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li huma konformi 
mal-istadju IIIA, IIIB jew l-istadju IV li 
jirregolaw il-limiti ta' emissjoni għall-
magni bi tqabbid bil-kompressjoni użati 
f'applikazzjonijiet oħra għajr il-
propulsjoni ta' lokomottivi, vaguni tal-
ferrovija u bastimenti tal-passaġġ fuq l-
ilma intern, kif previst fil-punt 4.1.2. tal-
Anness I ta' dik id-Direttiva;
(c) magni tat-tip approvat skont id-
Direttiva 2005/55/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill fejn il-manifattur 
jiddikjara skont il-punt 9 tal-Anness IV li 
l-magna se tissodisfa r-rekwiżiti għall-
emissjonijiet tal-egżost ta' din id-Direttiva 
meta tiġi installata f'inġenju tal-ilma 
skont l-istruzzjonijiet mogħtija mill-
manifattur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

This corrects a formatting error in the Commission proposal and ensures that this provision 
from the Current RCD 1994/25 is carried over effectively and clearly. The contents of point a) 
has in fact not been deleted but has been moved to MH AM to Article 6, paragraph 4, 
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introductory part. The contents of point b) has in fact not been deleted but has been moved to 
MH AM on Article 6 paragraph 4a (new) point a). The contents of the first part of point c) has 
in fact not been deleted but has moved to MH AM on Article 6 paragraph 4a (new) point b). 
"where the manufacturer declares" onwards is the format error and has moved and has 
moved to the second subparagraph as it was intended to apply to both points.

Emenda 50
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-paragrafu 4 għandu japplika wkoll 
għal:
(a) magni b'approvazzjoni tat-tip skont id-
Direttiva 97/68/KE li jkunu konformi mal-
istadju IIIA, IIIB jew IV li jirregolaw il-
limiti ta' emissjoni għall-magni bi tqabbid 
bil-kompressjoni użati f'applikazzjonijiet 
oħra għajr il-propulsjoni ta' bastimenti 
tal-passaġġ fuq l-ilma intern, lokomottivi 
u vaguni tal-ferrovija, kif previst fil-
punt 4.1.2. tal-Anness I ta' dik id-
Direttiva; kif ukoll
(b) magni b'approvazzjoni tat-tip 
b'konformità mad-Direttiva 2005/55/KE;
meta l-manifattur jiddikjara skont il-
punt 9 tal-Anness IV li l-magna se 
tissodisfa r-rekwiżiti għall-emissjonijiet 
tal-egżost ta' din id-Direttiva meta tiġi 
installata f'inġenju tal-ilma skont l-
istruzzjonijiet mogħtija mill-manifattur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din tikkoreġi żball fl-ifformattjar fil-proposta tal-Kummissjoni u tiżgura li din id-
dispożizzjoni mid-direttiva RCD 1994/25 attwali tittieħed b'effettività u b'mod aktar ċar mill-
proposta tal-Kummissjoni.
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Emenda 51
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ikun intwera, permezz ta' dik il-
proċedura, li prodott ikun konformi mar-
rekwiżiti applikabbli, il-manifatturi 
għandhom iħejju dikjarazzjoni ta’ 
konformità tal-UE, kif imsemmi fl-
Artikolu 16 u jwaħħlu l-marka CE kif 
stabbilit fl-Artikolu 18(1).

Fejn ikun intwera, permezz ta' dik il-
proċedura, li prodott ikun konformi mar-
rekwiżiti applikabbli, il-manifatturi 
għandhom iħejju dikjarazzjoni ta’ 
konformità tal-UE, kif imsemmi fl-
Artikolu 16 u jwaħħlu l-marka CE kif 
stabbilit fl-Artikolu 18(1), li tista' tiġi 
ispezzjonata fi kwalunkwe mument.

Or. nl

Emenda 52
Andreas Schwab, Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-
prodott ikun akkumpanjat minn 
istruzzjonijiet u informazzjoni dwar is-
sikurezza pprovduti b’lingwa jew b'lingwi 
li jistgħu jinftiehmu faċilment mill-
konsumaturi u minn utenti aħħarija oħra,
skont kif jiġi determinat mill-Istat Membru 
kkonċernat.

7. Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-
prodott ikun akkumpanjat minn 
istruzzjonijiet u informazzjoni dwar is-
sikurezza pprovduti b’lingwa jew b'lingwi 
li jistgħu jinftiehmu faċilment mill-
konsumaturi u minn utenti aħħarija oħra fl-
Istati Membri li fihom iqiegħdu l-prodott 
tagħhom fis-suq. Dik il-lingwa għandha 
tiġi ddeterminata mill-Istat Membru 
kkonċernat.

Or. en

Emenda 53
Malcolm Harbour, Toine Manders
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Proposta għal direttiva
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15 imħassar
Oġġezzjoni formali kontra standards 

armonizzati
1. Meta Stat Membru jew il-Kummissjoni 
tqis li standard armonizzat ma jissodisfax 
għal kollox ir-rekwiżiti li jkopri u li huma 
stabbiliti fl-Artikolu 4(1) u fl-Anness I, il-
Kummissjoni jew l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jressaq il-kwistjoni 
quddiem il-Kumitat imwaqqaf permezz 
tal-Artikolu 5 tad-Direttiva 98/34/KE, u 
jippreżenta l-każ tiegħu. Il-Kumitat, wara 
li jkun ikkonsulta mal-korpi Ewropej ta' 
standardizzazzjoni rilevanti, għandu 
jagħti l-opinjoni tiegħu mingħajr 
dewmien.
2. Fid-dawl tal-opinjoni tal-Kumitat, il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi li 
tippubblika, li ma tippubblikax, li 
tippubblika b'mod ristrett, li żżomm, li 
żżomm b'mod ristrett jew li tirtira r-
referenzi għall-istandard armonizzat 
ikkonċernat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea jew minnu.
3. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-
korp Ewropew ta’ standardizzazzjoni 
kkonċernat u, jekk ikun meħtieġ, titlob li 
jkunu riveduti l-istandards armonizzati 
kkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attwalment qed titwettaq reviżjoni leġiżlattiva tas-sistema ta' standardizzazzjoni tal-UE 
(2011/0150(COD)) li tkopri din id-dispożizzjoni ġenerali dwar oġġezzjonijiet għall-
istandards, li tispjega r-raġuni li għaliha għandha titħassar din il-proposta għal Direttiva 
settorjali. Emenda korrispondenti għall-premessa 6 tirreferi għar-Regolament ta' 
Standardizzazzjoni.
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Emenda 54
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 33 imħassar
Oġġezzjoni formali kontra standards 

armonizzati
Meta Stat Membru jew il-Kummissjoni 
jkollha oġġezzjoni formali kontra l-
istandards armonizzati msemmija fl-
Artikolu 32, għandhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 15.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attwalment qed titwettaq reviżjoni leġiżlattiva tas-sistema ta' standardizzazzjoni tal-UE 
(2011/0150(COD)) li tkopri din id-dispożizzjoni ġenerali dwar oġġezzjonijiet għall-
istandards, li tispjega r-raġuni li għaliha għandha titħassar din il-proposta għal Direttiva 
settorjali. Emenda korrispondenti għall-premessa 6 tirreferi għar-Regolament ta' 
Standardizzazzjoni.

Emenda 55
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 49 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-emendi msemmija fil-punt (a) jistgħu 
jinkludu emendi għall-fjuwils ta' referenza 
u għar-rekwiżiti għall-ittestjar tal-
emissjonijiet tal-egżost u tal-istorbju u 
għall-kriterji ta' durabbiltà.

L-emendi msemmija fil-punt (a) jistgħu 
jinkludu emendi għall-fjuwils ta' referenza 
u għar-rekwiżiti għall-ittestjar tal-
emissjonijiet tal-egżost u tal-istorbju u 
għall-kriterji ta' durabbiltà. B'mod 
partikulari dawn l-emendi jistgħu 
jinkludu ċikli tat-test għall-magni ibridi u 
jintroduċu fjuwils esperimentali mħallta 
ma' bijofjuwils fit-tabella ta' fjuwils 
esperimentali stipulata fit-Taqsima 2 tal-
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Parti B tal-Anness I ladarba ikun hemm 
qbil dwar dawn il-fjuwils esperimentali 
f'forma ta' standards aċċettati f'livell 
internazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din tissostitwixxi l-PR 17 u l-PR 18 li se jiġu rtirati, u tiċċara l-kamp ta' applikazzjoni tad-
delega tas-setgħat ikkonferiti lill-Kummissjoni.

Emenda 56
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Proposta għal direttiva
Artikolu 53a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 53a
Reviżjoni

Sa' ...*, il-Kummissjoni għandha 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar il-fattibilità li tiġi introdotta 
sistema ta' kategoriji tad-disinn tad-
dgħajjes ibbażata fuq ir-reżistenza għall-
forza tar-riħ u l-għoli tal-mewġ, filwaqt li 
jitqiesu l-iżviluppi fl-istandardizzazzjoni 
internazzjonali. Dak ir-rapport għandu 
jinkludi evalwazzjoni tal-impatt tal-
introduzzjoni ta' din is-sistema għall-
industrija tal-manifattura tad-dgħajjes. 
Fejn ikun xieraq, ir-rapport għandu jiġi 
akkumpanjat minn proposta leġiżlattiva.
_____________
* ĠU: Jekk jogħġbok daħħal id-data: 
sentejn wara d-data msemmija fit-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 57(1).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Bħala alternattiva għall-kategoriji tad-disinn tad-dgħajjes proposti mir-rapporteur fil-PR u 
kif aġġustata fl-emendi għal dan l-abbozz ta' rapport, din l-emenda tħalli f'idejn il-
Kummissjoni li twettaq konsultazzjoni bir-reqqa mal-partijiet interessati dwar dan is-suġġett 
u li tirrapporta lura fi żmien raġonevoli. Il-koordinaturi tal-IMCO qablu li jikkummissjonaw 
dokument informattiv biex jivvalutaw il-merti relattivi tal-kategoriji riveduti tad-disinn tad-
dgħajjes, sabiex il-membri tal-IMCO jkunu jistgħu jagħmlu deċiżjoni ta' vot infurmata bejn iż-
żewġ għażliet.

Emenda 57
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 58 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri ma għandhomx ifixklu 
d-disponibbiltà fis-suq jew il-bidu ta' 
servizz ta' prodotti koperti mid-
Direttiva 94/25/KE li huma konformi ma' 
dik id-Direttiva u li tqiegħdu fis-suq jew 
bdew is-servizz tagħhom qabel il-
[jj/xx/ssss](sena wara d-data msemmija 
fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 57).

1. Membri ma għandhomx ifixklu d-
disponibbiltà fis-suq jew il-bidu ta' servizz 
ta' prodotti koperti mid-Direttiva 94/25/KE 
li huma konformi ma' dik id-Direttiva u li 
tqiegħdu fis-suq jew bdew is-servizz 
tagħhom qabel ...*.

_____________
* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data 
msemmija fit-tieni paragrafu tal-
Artikolu 57(1), jew il-31 Diċembru 2014, 
skont liema jiġi l-aħħar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din tikkoreġi żball li sar fil-PR 20, li se jiġi rtirat, filwaqt li l-intenzjoni tibqa' l-istess: 
Apparti għal magni SI (petrol li jaqbad bi spark) koperti minn dispożizzjoni speċjali stipulata 
fl-Artikolu 58.2, il-manifatturi tal-magni ta' tipi oħra ta' magni se jkunu kapaċi jikkonformaw 
mad-Direttiva minn tmiem l-2014, għalhekk din l-emenda tipproponi li dan jiġi ċċarat fid-
Direttiva.

Emenda 58
Toine Manders
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Proposta għal direttiva
Artikolu 58a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 58a
Proposti leġiżlattivi ġodda

Il-Kummissjoni se tikkunsidra tressaq 
proposti leġiżlattivi lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill għall-
armonizzazzjoni tal-liċenzji tal-inġenji tal-
baħar fil-livell tal-UE, tintroduċi 
ispezzjonijiet tekniċi fuq il-bastimenti 
f'intervalli regolari (kull ħames snin) biex 
tiċċekkja s-sikurezza tat-tagħmir abbord li 
juża l-gass - u ta' gassijiet esplussivi 
oħrajn - sabiex tiżgura li l-bastimenti 
jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' sikurezza 
fi kwalunkwe mument, u biex tiġi evitata 
l-evażjoni fiskali billi jiġi skuraġġit l-użu 
ta' dijżil agrikolu. 

Or. nl

Ġustifikazzjoni

[Jekk din l-emenda tiġi adottata, tiddaħħal bħala Artikolu 58a fir-rapport finali]

Emenda 59
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Proposta għal direttiva
Anness I – parti A – punt 1 – punt A

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

A. FL-OCEAN: Maħsub għal vjaġġi estiżi 
fejn il-kundizzjonijiet jistgħu jaqbżu r-riħ 
forza 8 (skala Beaufort) u għoli sinifikanti 
tal-mewġ ta' 4 m u aktar imma esklużi 
kundizzjonijiet anormali, u dgħajjes fil-
biċċa l-kbira awtosuffiċjenti.

A. Dgħajsa li tintuża għar-rikreazzjoni li 
tingħata l-kategorija tad-disinn A titqies li 
tkun iddisinjata għall-irjieħ li jistgħu 
jaqbżu r-riħ forza 8 (skala Beaufort) u 
għoli sinifikanti tal-mewġ ta' 4 m u aktar 
imma esklużi kundizzjonijiet anormali 
bħal tempesta, tempesta qawwija, uragan, 
tromba u kundizzjonijiet tal-baħar estremi 
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jew mewġiet anomali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara konsultazzjoni ulterjuri mal-partijiet interessati biex jiġu aġġustati d-definizzjonijiet, 
din id-definizzjoni ġdida żżomm il-kategorija eżistenti ta' disinn A, iżda tħassar iż-żona jew it-
tip ta' navigazzjoni ("Oċean") minħabba li l-kundizzjonijiet li jeħtieġ li jitqiesu mill-utent 
huma l-forza tar-riħ u l-għoli tal-mewġ. Hija żżomm ukoll il-limiti attwali f'termini tal-forza 
tar-riħ u l-għoli sinifikanti tal-mewġ, iżda tagħti ċertezza legali billi tiddeskrivi l-
kundizzjonijiet anormali. B'konsegwenza l-PR 22, 23 u 24 se jiġu rtirati.

Emenda 60
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Anness I – parti A – punt 1 – punt A

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

A. FL-OCEAN: Maħsub għal vjaġġi estiżi 
fejn il-kundizzjonijiet jistgħu jaqbżu r-riħ
forza 8 (skala Beaufort) u għoli sinifikanti 
tal-mewġ ta' 4 m u aktar imma esklużi 
kundizzjonijiet anormali, u dgħajjes fil-
biċċa l-kbira awtosuffiċjenti.

A. FL-OCEAN: Dgħajsa li tintuża għar-
rikreazzjoni li tingħata l-kategorija tad-
disinn A titqies li tkun iddisinjata li topera 
f'kundizzjonijiet fejn ir-riħ jista' jaqbeż 
forza 8 (skala Beaufort) u għoli sinifikanti 
tal-mewġ jista' jaqbeż l-4 m, imma esklużi 
kundizzjonijiet anormali. Dawn il-
kundizzjonijiet anormali inklużi uragani, 
trombi, mewġiet anomali jew 
sitwazzjonijiet oħra li fihom ir-riħ jista' 
jaqbeż forza 10 (skala Beaufort) u/jew l-
għoli tal-mewġ jista' jaqbeż is-7 metri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li d-dgħajjes għal użu rekreattiv b'tul sa 24 m ma jistgħux jirreżistu għaċ-ċikluni, 
għas-sikurezza tal-konsumaturi, id-direttiva għandu jkollha limiti ogħla, bħar-riħ forza 10 
u/jew ogħli tal-mewġ ta' 7 m.

Emenda 61
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad
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Proposta għal direttiva
Anness I – parti A – punt 1 – punt B

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B. FIL-BAĦAR MIFTUĦ: Iddisinjati 
għal vjaġġi xi ftit 'il bogħod mill-kosta 
fejn jista' jkun hemm kundizzjonjiet tar-
riħ, sa u li tinkludi, forza 8 u għoli 
sinifikattiv tal-mewġ sa u li jinkludi 4m.

B. Dgħajsa li tintuża għar-rikreazzjoni li 
tingħata l-kategorija tad-disinn B titqies li 
hija ddisinjata għall-forza tar-riħ sa, u li 
tinkludi, forza 8, u għoli sinifikattiv tal-
mewġ sa, u li jinkludi, 4 m.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara konsultazzjoni ulterjuri mal-partijiet interessati biex jiġu aġġustati d-definizzjonijiet, 
din id-definizzjoni ġdida żżomm il-kategorija eżistenti ta' disinn B, iżda tħassar iż-żona jew it-
tip ta' navigazzjoni ("Fil-Baħar Miftuħ") minħabba li l-kundizzjonijiet li jeħtieġ li jitqiesu 
mill-utent huma l-forza tar-riħ u l-għoli tal-mewġ. B'konsegwena l-PR 25 se jiġi rtirat.

Emenda 62
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Proposta għal direttiva
Anness I – parti A – punt 1 – punt C

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

C. QRIB IX-XATT: Iddisinjati għal vjaġġi 
f'ilmijiet qrib il-kosta, f'bajjiet kbar, 
f'estwarji, f'lagi u fi xmajjar fejn jista' 
jkun hemm kundizzjonijiet tar-riħ, sa u li 
tinkludi, forza 6 u għoli sinifikattiv tal-
mewġ sa li jinkludi 2 m.

C. Inġenju tal-baħar li jingħata l-
kategorija tad-disinn C jitqies li huwa 
ddisinjat għall-forza tar-riħ sa, u li 
tinkludi, forza 6, u għoli sinifikattiv tal-
mewġ sa, u li jinkludi, 2 m.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara konsultazzjoni ulterjuri mal-partijiet interessati biex jiġu aġġustati d-definizzjonijiet, 
din id-definizzjoni ġdida żżomm il-kategorija eżistenti ta' disinn C, iżda tħassar iż-żona jew it-
tip ta' navigazzjoni ("Qrib ix-Xatt") minħabba li l-kundizzjonijiet li jeħtieġ li jitqiesu mill-
utent huma l-forza tar-riħ u l-għoli tal-mewġ.  B'konsegwena l-PR 26 se jiġi rtirat.
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Emenda 63
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Proposta għal direttiva
Anness I – parti A – punt 1 – punt D

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

D. FL-ILMIJIET IMKENNA: Iddisinjati 
għal vjaġġi f'ilmijiet kostali kennija, 
bajjiet żgħar, lagi żgħar, xmajjar u kanali 
fejn jista' jkun hemm kundizzjonijiet tar-
riħ, sa u li jinkludu, forza 4 u għoli 
sinifikanti tal-mewġ sa u li jinkludi 0,3 m, 
b'mewġ okkażjonali ta' għoli massimu ta' 
0,5 m, pereżempju minn dgħajjes oħra li 
jkunu għaddejjin.

D. Inġenju tal-baħar li jingħata l-
kategorija tad-disinn D jitqies li huwa 
ddisinjat għall-forza tar-riħ sa, u li 
tinkludi, forza 4, u għoli sinifikanti tal-
mewġ sa, u li jinkludi, 0.3 m, b'mewġ 
okkażjonali ta' għoli massimu ta' 0,5 m.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara konsultazzjoni ulterjuri mal-partijiet interessati biex jiġu aġġustati d-definizzjonijiet, 
din id-definizzjoni ġdida żżomm il-kategorija eżistenti ta' disinn D, iżda tħassar iż-żona jew it-
tip ta' navigazzjoni ("Fl-Ilmijiet kennija") minħabba li l-kundizzjonijiet li jeħtieġ li jitqiesu 
mill-utent huma l-forza tar-riħ u l-għoli tal-mewġ. B'konsegwena l-PR 27 se jiġi rtirat.

Emenda 64
Andreas Schwab, Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Anness 1 – parti A – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 1 – punt 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) il-pajjiż tal-manifattura, (b) il-kodiċi tal-pajjiż tal-Istat Membru li 
joħroġ il-kodiċi tal-manifattur,

Or. en

Emenda 65
Andreas Schwab, Othmar Karas
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Proposta għal direttiva
Anness 1 – parti A – punt 5 – punt 5.1 – punt 5.1.5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5.1.5a. Magni fuq barra kkontrollati 
permezz tal-laċċ tat-tmun 
Il-magni fuq barra kkontrollati permezz 
tal-laċċ tat-tmun għandhom ikunu 
mgħammra b'tagħmir li jitfi l-magna 
f'emerġenza li jkun kollegat mat-tmunier 
(swiċċ li f'emerġenza jitfi l-magna 
permezz ta' ċinga).

Or. en

Emenda 66
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta għal direttiva
Anness I – parti A – subparti 5 – punt 5.3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jkun hemm ventilazzjoni sabiex 
ma jakkumulawx il-gassijiet li jistgħu
joħorġu mill batteriji. Il-batteriji 
għandhom ikunu mwaħħla sod u protetti 
mid-dħul tal-ilma.

Għandu jkun hemm ventilazzjoni sabiex 
ma jakkumulawx il-gassijiet li jistgħu 
jisplodu. Il-batteriji għandhom ikunu 
mwaħħla sod u protetti mid-dħul tal-ilma.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jaġġusta l-PR 36. L-isplużjonijiet tal-gass huma l-akbar perikolu u fattur importanti ta' 
tħassib fuq id-dgħajjes. Din l-emenda twessa' l-kamp ta' applikazzjoni ta' din il-miżura ta' 
sikurezza.


